
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 11.-én, 17 

órai kezdettel a Művelődési házban megtartott közmeghallgatásos üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett alpolgármester, Talián 

Bálint Attila, Sára Erika, Takács Arabella, Pékó Gábor és Gyöngyösi Norbert képviselők, 

valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Büki Zsolt a Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület 

Elnöke, Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke és dr. Varga Katalin 

jegyző.  

A testületi tagokon és a meghívottakon kívül 64 fő segesdi lakós is jelen van az ülésen. 

 

Az első napirendi ponton Illés Norbert a Nagyatádi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 

Osztályának vezetője is résztvevője az ülésnek.  

 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 

minden tagja jelen van, a határozatképes közmeghallgatásos ülést megnyitja. 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2020. (III. 11.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

 1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

Felkért előadó: Nagyatád Kapitányságvezető 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi munkájáról. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

 3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 



 

 

 

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

Előadó: Illés Norbert alezredes a Közrendvédelmi Osztály vezetője 

 

Az alezredes úr kiemeli, hogy ma 14 órakor rendkívüli jogrendet vezettek be az országban, 

tekintettel arra, hogy a korona vírus terjedése miatt további védelmi intézkedések 

szükségesek. Hangsúlyozza, hogy elsősorban a 60-70 év közöttiek vannak veszélyben. 

Tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországon a rendszerváltozás óta nem volt ilyen országos 

hatáskörű jogrend bevezetve.  

Elmondja, hogy a településen 2019-ben 43 olyan cselekmény volt, amivel a rendőrség 

foglalkozott. A cselekmények közül kiemeli, hogy 5 testi sértés volt, 1 garázdaság, 11 lopás, 3 

betörés és 1 rongálás. Hangsúlyozza, hogy élet elleni cselekmény, illetve kiemelt kategóriába 

tartozó cselekmény nem történt 2019-ben. Elmondja, hogy a Nagyatádi Rendőrkapitányság 

77,8 %-al fejezte be az évet, tehát 10 elkövetőből 8 elkövetőt eljárás alá vontak. Kiemeli, 

hogy a tulajdon elleni szabálysértések esetén, tehát amikor a kárérték 50 ezer forint alatti, a 

felderítettség 60 % körül van, mely javuló tendencia. Elmondja, hogy ez azt jelenti, hogy 10 

elkövetőből 6 elkövetőt eljárás alá vontak. Elmondja, hogy a településen egy halálos baleset 

volt, melyben három személy hunyt el. 

Tájékoztatja a megjelenteket a migrációs helyzetről. Elmondja, hogy a magyar-horvát határon 

is problémák vannak, minden nap foglalkozni kell az embercsempészekkel. 

Tájékoztatást ad a rendkívüli jogrenddel összefüggésben a rendezvények tartásáról. Elmondja, 

hogy a jelenlegi helyzet akár több hónapig is el fog tartani. Kiemeli, hogy minden 

rendezvényt be kell jelenteni a rendőrségnek. Úgy tudja, hogy a hévégén a településen 

borversenyt tartanának a szervezők, de ez csak akkor tartható meg, ha a 100 főt nem haladja 

meg a résztvevők száma, és ezt nagyon szigorúan be kell tartani! Hangsúlyozza, hogy 

amennyiben nem tartják be a létszámkorlátot a rendőrség a rendezvényt feloszlatja és a 

szervezők súlyos büntetést kapnak. 

 

Péntek László polgármester megköszöni a beszámolót és megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester megköszöni a tájékoztatást, és 

javasolja, hogy a testület a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2020. (III. 11.) 

önkormányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Illés Norbert alezredes úr távozik az ülésteremből. 

 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi munkájáról. 



 

 

Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester részletesen ismerteti a hallgatósággal a 2019. évi önkormányzati munkáról 

szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kiemeli, hogy az önkormányzat 

tevékenysége ismert, mivel az a nyilvánosság előtt zajlik. Kiemeli a 2019-ben tartott testületi 

ülések, valamint az elfogadott önkormányzati rendeletek számát. Részletes ismertetést ad a 

folyó és a már végéhez közeledő pályázatokról. Kiemeli, hogy a TOP-os pályázat keretében, 

felújításra került a múzeum, a bor- és pálinkaház, megépült az interaktív park, valamint a 

nyilvános mosdó is. Elmondja, hogy ugyanebben a pályázatban sikerült sátrakat is beszerezni 

a rendezvényekhez. Kiemeli, hogy a zártkerti utak javítása a jövőben is fontos feladata az 

önkormányzatnak. Tájékoztatást ad arról, hogy a kiváltásos pályázatban négy lakóház 

elkészült, a többi pedig az idei évre várható. Kiemeli, hogy ehhez a pályázathoz az 

önkormányzatnak annyi köze van, hogy a telkeket rendelkezésre bocsátotta. Elmondja, hogy 

2019-ben megvalósult a szolgáltató központ és a művelődési ház fűtéskorszerűsítése is, 

önerőből. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat 2019-ben körülbelül 34 millió forintot 

fizetett ki támogatásokra, mely támogatásokat elsősorban önerőből fizette ki. 

Tájékoztatást ad arról, hogy 2020-ban 10 fő közmunkás lesz a településen, tehát nehezen 

tudják majd ellátni a kaszálást.  

Kiemeli, hogy a településen nincs potenciális szennyezőforrás, azonban nagyon sok helyen 

van eldobálva szemét. Elmondja, hogy ezért is fontos a kamerarendszer kiépítése a faluban, 

melynek tervezését már megrendelte az önkormányzat. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a vízellátással nincs probléma, a három kút bőven fedezi a víz-

szükségletét a településnek, az éves vízfogyasztás 77-80 ezer köbméter. 

Hangsúlyozza, hogy a lakóhely környezeti állapota jónak mondható, bár vannak problémák. 

A polgármester felsorolja a 2019-ben megvalósult közfoglalkoztatási programokat, és 

elmondja, hogy az átlagos létszám 18-19 fő volt. Elmondja, hogy 2020-ra 10 főt kapott az 

önkormányzat, a támogatás mértéke pedig 70 %-os. Kiemeli, hogy természetesen önkéntes 

munkavégzésre is van lehetőség az önkormányzatnál, a 30 nap biztosítása érdekében.  

Tájékoztatást ad arról, hogy a gyermekes családok terheinek csökkentése érdekében az 

önkormányzat évek óta átvállalja az összes gyermek étkezési költségét, tehát a bölcsődében, 

az óvodában és az iskolában is.  

Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása az iparűzési adó, ebből 

tudnak fejleszteni. 

 

Talián Attila segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy a szemét „mizéria” nagyon irritáló országos szinten. Véleménye szerint a falu 

határához konténereket kellene kirakni, ahol jellemző a szemétlerakás, oda pedig tájékoztató 

táblákat. Elmondja, hogy a szemétszállító céggel közösen lehetne a konténereket működtetni. 

Véleménye szerint a szelektív hulladékgyűjtést sokkal jobban kellene propagálni a 

településen, pl. szórólapokkal és a helyi tévében. Hangsúlyozza, hogy a lakosságot ösztönözni 

kellene a szelektív hulladékgyűjtésre. 

 

Takács András segesdi lakós 

 

A szennyvízbekötéssel kapcsolatban kérdezi, hogy lesz-e visszafizetés vagy nem? 

 

Péntek László polgármester 

 



 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy hat évig működött a Társulat és ezen idő alatt senkit 

nem érdekelt ezzel kapcsolatban semmi, mivel az utcák képviselőin kívül senki nem jelent 

meg a közgyűléseken.  

Már az elmúlt ülésen is elmondta a befizetéseket és a költségeket, a kintlévőség 91 millió 

forint összegű. Megjegyzi, hogy amennyiben a kintlévőség befolyik, esetleg lehet beszélni a 

visszafizetésről. 

 

Takács András segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy kik azok a képviselők, akik szerint jogos a visszafizetés? 

 

Három képviselő felteszi a kezét, Takács Arabella, Sára Erika és Pékó Gábor képviselők. 

 

Nagy Sándor segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy mi van azzal, aki nem fizetett? 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy adók módjára fogja behajtani az önkormányzat. 

Elmondja, hogy személyre szabottan mindenki kap levelet a befizetéssel kapcsolatban. 

 

Takács András segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy egy testületi ülésen elhangzott, hogy még 40 ezer forintot rá kell 

mindenkinek fizetni. 

 

Péntek László polgármester 

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban hangsúlyozza, hogy ő ilyet soha nem mondott. Kiemeli, 

hogy nincs mód arra, hogy csökkentsék az érdekeltségi hozzájárulást. 

 

Takács András segesdi lakós 

 

Véleménye szerint nem voltak megfelelően meghirdetve a közgyűlések időpontja. 

 

Péntek László polgármester 

 

A közgyűlésekkel kapcsolatban a meghívók ki lettek küldve és plakátozva is. 

 

Takács András segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy a jegyzőkönyveket hol lehet megtekinteni? 

 

Lábodi Lászlóné segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy a szomszéd faluban járt vissza pénz, itt miért nem? Ígérték azt is, hogy a 

csapadékvíz-elvezetés is meg lesz oldva a Kossuth utcán. 

 

Péntek László polgármester 



 

 

 

Elmondja, hogy a Kossuth utcán az árkok karbantartása a Közút feladata, viszont az átereszek 

tisztítása a lakók kötelezettsége.  

Elmondja, hogy az utak alatti csapadékvíz elvezetés is a Közút feladata a Kossuth utcában. 

 

Talián Attila segesdi lakós 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy már 10 éve tervben van a 68-as főút felújítása, az ezzel 

kapcsolatos kisajátítások ki is lettek fizetve. Elmondja, hogy a felújítás része az közművek, 

tehát az árok felújítása is. 

 

Vidák Györgyné segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy ő is kapott a kisajátításért pénzt. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy a 68-as út szélesítése már 2010-ben be volt tervezve. Elmondja, 

hogy az ivóvíz nyomóvezetéke az út szélén húzódik, tehát a felújítást megelőzően 

mindenképpen ki kellene cserélni a nyomóvezetéket, mivel gyakoriak a csőtörések. Kiemeli, 

hogy a nyomóvezeték cseréje kb. 45 millió forint lenne. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a régi szennyvíztelep megszüntetése is sok pénzbe kerül, 

és erre kötelezhetik a jövőben az önkormányzatot, kb. 70 millió forint lenne. 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a testület is adhat javaslatot a kivitelezőkre? 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a DRV Zrt. az üzemeltető, az eljárást is ez a cég fogja 

lefolytatni. 

 

Lábodi Lászlóné segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy a Kossuth Lajos utca életveszélyes, a járdán kerékpároznak az emberek. 

 

Vidák Györgyné segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy azért kerékpároznak a járdán az emberek, mert nagy a forgalom. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy a Kossuth utca, a Teleki és a Vörösmarty utca a Közúté, és így az árkok 

karbantartása is a Közút feladata. Kiemeli, hogy az átereszek javítása a lakók kötelezettsége. 

 

Sámóczi Ferencné segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy az önkormányzat árokásó gépe kinél van? 

 



 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs ilyen gépe. 

Lábodi Lászlóné segesdi lakós 

 

Véleménye szerint borzalmasan néznek ki az utcák, főleg a Vörösmarty utca. 

 

Baranyai János segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy a Kossuth utcán a járda balesetveszélyes, sőt életveszélyes. 

 

Péntek László polgármester  

 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Kossuth utcán a járda nem életveszélyes. 

 

Györkös Tamás segesdi lakós 

 

Véleménye szerint jó, hogy nem szélesítették még ki a 68-as főutat, mivel egy csőtörésnél 

nem engednék feltörni az utat. 

 

Péntek László polgármester  

 

Elmondja, hogy ha lefedik az árkokat és csőtörés van, akkor biztos, hogy nem engedik 

feltörni. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy az idáig nem hallotta azt, hogy amennyiben befolyik az összes érdekeltségi 

hozzájárulás, akkor kapnak vissza az emberek pénzt. Megkérdezi, hogy mennyi az egy 

érdekeltségi hozzájárulás? 

 

Péntek László polgármester 

 

Megkérdezi, hogy hogyan adjon vissza az önkormányzat, ha többet költött, mint amennyi a 

bevétel volt? Nem tudja megmondani, hogy mekkora összeg fog befolyni még a jövőben. 

 

Takács András segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy az emberek még mindig azt kérdezik, hogy miért útfelújításra lett költve a 

társulat pénze. 

 

Talián Attila segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy mennyi volt az egy egység? 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy 180 ezer forint, részlet esetén 234 ezer forint és lehetett lakástakarék-

pénztárral is fizetni. 

 



 

 

 

 

 

Talián Attila segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy egy egység tehát 220 ezer forint körülbelül. Megkérdezi, hogy hányan 

fizettek be? Erről kell lenni jegyzőkönyvnek. Véleménye szerint az önkormányzat hozzon 

létre egy bizottságot, aki ezt kivizsgálja. Megjegyzi, hogy biztosan vannak olyanok is, akik 

rákötöttek, de nem fizettek. Hangsúlyozza, hogy felesleges félretájékoztatni és gerjeszteni a 

lakosságot! 

 

Takács Arabella képviselő 

 

Elmondja, hogy ő nem gerjeszti a lakosságot, őt keresik meg az emberek ezekkel a 

kérdésekkel. 

 

Talián Attila segesdi lakós 

 

Véleménye szerint nem jó a sorrend, tisztázni kell az egyes kérdéses pontokat, és csak ezt 

követően mondjanak véleményt a lakosságnak. Megjegyzi, hogy amíg ezek a kérdések nem 

tisztázódnak, addig csak gerjesztés van a faluban. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy az szmsz szerint lehet ad hoc bizottságot létrehozni egy ügy kivizsgálására, ő 

szeretné ezt. 

 

Talián Attila segesdi lakós 

 

Úgy tudja, hogy külsős tagja is lehet a bizottságnak. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy az szmsz szerint csak képviselő lehet a tagja az ideiglenes bizottságnak.  

 

Péntek László polgármester 

 

Véleménye szerint az ügyrendi bizottság is el tudná látni ezt a feladatot. 

 

Sára Erika képviselő 

 

Elmondja, hogy egy külön bizottság kell, amely csak ezt vizsgálja. 

 

Talián Attila segesdi lakós 

 

Véleménye szerint az ügyrendi bizottság is vegyen részt ebben. 

 

Kovács Ferenc segesdi lakós 

 



 

 

Elmondja, hogy aki szippantat és van róla számlája, annak nem kell talajterhelési díjat 

fizetnie. 

 

 

Liber János segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy a napelem-rendszerekről szeretne beszélni. Kiemeli, hogy ő már 

képviselőként is hajtotta a napelemek intézményekre történő felszerelését. Elmondja, hogy 

úgy tudja, hogy most újra lehet erre pályázatot benyújtani, véleménye szerint fel kellene 

mérni az önkormányzati intézményeket ilyen szempontból. 

 

Talián Bálint képviselő 

 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat figyelni fogja a pályázati 

lehetőségeket. 

 

Dergecz Norbertné segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy Mohr doktor urat jelenleg a somogyszobi doktornő helyettesíti, a fogorvost 

nem lehet megtalálni soha, és a védőnő is hol van, hol nincs. Véleménye szerint szükség lenne 

rendes orvosokra. 

 

Péntek László polgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a háziorvosunk január 1. napjától befejezte tevékenységét, 

és fél évig gondoskodik az ellátásról, helyettesítéssel. Elmondja, hogy a praxis hirdetve van, 

de sajnos országos probléma az orvoshiány. 

 

Sámóczi Ferencné segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy a doktornő sokszor fél 1-kor jön és már 2-kor megy is. 

 

Dr. Mohr Tamás háziorvos 

 

Hangsúlyozza, hogy orvost kell találni, bárki hozhat orvost a településre. Elmondja, hogy 

eddig egy telefon sem volt a praxis kérdésében, senki sem érdeklődött ezzel kapcsolatban. 

 

Dergecz Norbertné segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy a múltkor sem kerültek sorra, haza kellett menniük és neki kellett igazolást 

írni. 

 

Dr. Mohr Tamás háziorvos 

 

Véleménye szerint inkább meg kellene köszönni a doktornőnek, hogy vállalta a helyettesítést, 

és ellátja a falut. Megjegyzi, hogy ennél lehet, hogy rosszabb helyzet lesz a jövőben. 

 

Péntek László polgármester 

 



 

 

Elmondja, hogy a védőnő és a fogorvos is több alkalommal figyelmeztetve lett korábban. 

Kéri, hogy akinek problémája van, az írja le és nyújtsa be az önkormányzathoz. 

 

 

 

Dr. Mohr Tamás háziorvos 

 

Elmondja, hogy személy szerint megvan és megvolt a problémája a fogorvossal. Kiemeli, 

hogy ő volt a diszpécser, aki fogadta a telefonokat, mivel nem lehetett elérni még telefonon 

sem. Felmerül a kérdés, hogy mi a jobb, ha felmondja az önkormányzat a szerződést és 

magánfogorvosként üzemel tovább, vagy a jelenlegi helyzet. Megkérdezi, hogy jobb lesz 

akkor a településnek? 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy a praxisjog megvonását megfelelően alá kell támasztania az 

önkormányzatnak. Kiemeli, hogy el lehet indítani ezt a dolgot, de meg kell indokolni. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2020. (III. 11.) 

önkormányzati határozata a 2019. évi beszámolóról. 

 

A képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati munkáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Varga Attila segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy akkor megalakul a bizottság vagy nem? 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy most nem alakul bizottság, majd egy következő ülésen 

tárgyalnak ebben a kérdésben. Javasolja, hogy egy következő ügyrendi bizottsági ülésen 

döntsenek egy ideiglenes bizottság felállításáról. 

 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2020. (III. 11.) 

önkormányzati határozata ideiglenes bizottság felállításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a következő 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen döntenek a szennyvíztársulattal 

kapcsolatos kérdések tisztázásával kapcsolatos ideiglenes bizottság felállításáról. 



 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy bizottsága a 2020. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és elfogadásra 

javasolta. Kiemeli a bevételek és kiadások főbb számait, és a mérlegfőösszeget.  

 

 

Talián Bálint Attila képviselő az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke  

 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetét.  

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az önkormányzat 

2020. évi költségvetéséhez. 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

A polgármester javasolja a költségvetési rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 

a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 

jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről  

 

4./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2020. (III. 11.) 

önkormányzati határozata a 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   



 

 

A képviselő-testület a 2020. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 

közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 

módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

5./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester részletezi a saját bevételek összetételét. Hangsúlyozza, hogy az 

önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete, tehát a bevételek fedezik a 

kiadásokat. Javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2020. (III. 11.) 

önkormányzati határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető 

ügyletekről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzati saját bevételek, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2021-

2023. évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

         Adatok e Ft-ban 

Saját bevételek 2021. év 2022. év 2023. év 

Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel 98.800 98.800 98.800 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű 
jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel       

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 20.000 20.000 20.000 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel       

Bírság-, pótlék- és díjbevétel  1.000 1.000   1.000 

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés       

Összesen 119.800 119.800 119.800 

  

               
               Adatok e Ft-ban 



 

 

Adósságot keletkeztető ügyletek 

2021. év 2022. év 2023. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása       

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, 
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír        

Váltó kibocsátása       

Pénzügyi lízing megkötése       

Adásvételi szerződés megkötése 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével       

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték       

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege       

Összesen       

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy magas gyermeklétszám miatt 2015-ben a Vörösmarty utca és a 

Dankó utca átkerült az I. számú óvoda körzetéhez, majd a két utca 2016-ban visszakerült a II. 

számú óvoda körzetéhez. Kiemeli, hogy a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan az 

óvodavezető nem látta indokoltnak a körzethatárok megváltoztatását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja az óvoda felvételi körzetének és nyitva tartásának meghatározását. 

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2020. (III. 11.) 

önkormányzati határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda 

fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvodai felvételi körzeteket a 

2020/2021-es nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. számú óvoda Segesd, Szabadság tér 6.  II. számú óvoda Segesd, Teleki utca 32.  

• Ady Endre utca     Alsóhegy 



 

 

• Akác-sor     Bem utca  

• Arany János utca    Damjanich utca 

• Bajcsy-Zsilinszky utca    Vasút utca 

• Bertalanpuszta     Dózsa tér 

• Felsőbogátpuszta    Erdészház 

• Hegyaljai dűlő     Munkácsy utca 

• Iskola utca     Petőfi utca 

• Jókai utca     Rákóczi utca 

• József Attila utca    Szabadság utca 

• Kanizsai utca     Táncsics utca 

• Kölcsey utca     Teleki utca 

• Kossuth utca     Dankó utca 

• Lászlómajor     Vörösmarty utca 

• Pálmaház utca 

• Perczel Mór utca 

• Rózsadomb utca 

• Szabadság tér 

• Széchenyi utca 

• Tompa Mihály utca 

 

2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) Az intézmény napi  

  aa) nyitvatartási ideje: 10,5 óra 

  ab) nyitás időpontja: 6.30 órakor 

  ac) zárás időpontja: 17.00 órakor. 

 

b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 52,5 óra (az a) pont 

szerinti napi nyitva tartással). 

 

c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a 

következő év augusztus 31. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi 

nyitva tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény 

nevelő-testülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év 

rendjében megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. 

 

3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi 

körzetet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos 

módon és az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

 

4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti 

nyitvatartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester, Horváth Lászlóné megbízott intézményvezető 

 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

a) Segesd Szépítése pályázati kiírás elfogadása: 



 

 

 

Péntek László polgármester felkéri az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, 

hogy tolmácsolja a bizottság véleményét.  

 

Talián Bálint Attila képviselő az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Az elnök elmondja, hogy 2020. évre 2 millió forinttal megemelték a pályázati keretet, a 

pályázatot az egész településre kiterjesztették.  

Kiemeli, hogy lényeges változás, hogy először be kell jelenteni a végezni kívánt 

tevékenységet, és csak ezt követően lehet benyújtani a pályázatot. A bizottság a pályázati 

kiírást elfogadásra javasolja. 

 

Péntek László polgármester a „Segesd Szépítése” pályázati kiírást elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2020. (III. 11.) 

önkormányzati határozata Segesd Szépítése pályázati kiírásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Segesd Szépítése” 

pályázati kiírást a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati kiírás honlapon való 

megjelenítésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek bármely témával kapcsolatos kérdése, 

észrevétele, javaslata van, az tegye meg. 

 

 

Miután hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, a 

közmeghallgatásos ülést berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


